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LYHYET PERUSTELUT

Nämä kaksi lääketurvatoimintaa koskevaa ehdotusta (asetus ja direktiivi) ovat äärimmäisen 
ajankohtaisia. Keskustelu A/H1N1-virusrokotteesta, joka sai myyntiluvan pikamenettelyllä, 
on osoittanut, että kansalaiset ovat menettäneet luottamuksensa viranomaisten kykyyn tarjota 
suojaa. Äskettäisen tutkimuksen mukaan 61 prosenttia Ranskan lääkäreistä ei aio itse ottaa 
rokotetta. Tässä yhteydessä korostuu entisestään – mikäli se edes on tarpeen – se, että 
Euroopan unioni tarvitsee tehokkaan lääketurvatoimintaa koskevan politiikan kansalaisten 
rauhoittamiseksi ja suojelemiseksi.

Viime vuosilta voimme valitettavasti mainita useita tapauksia lääkkeistä, jotka saivat 
myyntiluvan klassisella menettelyllä, mutta silti aiheuttivat huomattavia sivuvaikutuksia: 
– rofekoksibi (Vioxx, Ceox, Ceeoxx), ibuprofeiinin tehoa vastaava tulehduslääke, joka 

aiheutti tuhansia kuolemaan johtaneita sydäninfarkteja, sai myyntiluvan vuonna 1999 ja 
vedettiin pois markkinoilta vuonna 2004,
– paroksetiini: masennuslääke (Deroxat, Seroxat), joka lisäsi itsemurhariskiä, 
– rimonabantti (Acomplia): liikalihavuuden hoitoon tarkoitettu lääke, joka sai myyntiluvan 
ilman riittävää arviointia ja poistettiin eurooppalaisilta markkinoilta puolentoista vuoden 
myynnin jälkeen.
Useat tuomioistuinkäsittelyt ovat osoittaneet, että lääkeyrityksillä on taipumus piilotella 
mahdollisimman pitkään tietoja lääkkeiden haittavaikutuksista, jotka saattavat heikentää 
myyntiä. 
Jokaisessa näistä tapauksista on voitu todeta, että päätöksenteon hitaus ja tiedon pimittäminen 
haittavaikutuksista ovat olleet vahingoksi potilaille. 

Sivuvaikutusten inhimillisiä kustannuksia ei voida hyväksyä ja taloudelliset kustannuksetkin 
ovat valtavat; yhteiskunta joutuu kantamaan ne, sillä viisi prosenttia kaikista 
sairaalahoitokerroista ja viisi prosenttia kuolemista sairaaloissa johtuu lääkkeiden 
haittavaikutuksista. 

Arvioinnista markkinoille saattamiseen lääkevalvonnan ja lääketietojen kautta

Ennen myyntiluvan myöntämistä lääke on arvioitava. Se tehdään rajatun ajan kuluessa 
valittujen potilaiden otannalla. Lääketurvatoiminnan tehtävänä on sen jälkeen lisätä tietoja 
haittavaikutuksista, jotta voidaan rajoittaa vahinkoja väestön keskuudessa.

Esittelijä pelkää, että asetus heikentää lääketurvatoimintaa sen sijaan, että se vahvistaisi sitä, 
mikä johtuu seuraavista syistä: 

1. Riskienhallintasuunnitelmat ja muut myyntiluvan saamisen jälkeiset 
turvallisuustutkimukset voivat toimia vakuutena, jonka perusteella arvioita kevennetään 
ennen myyntiluvan myöntämistä. Tämän olisi oltava poikkeus. 

2. Jos velvoite julkisesta rahoituksesta päättyy, on vaarana, että lääketurvatoimintajärjestelmä 
muuttuu pelkäksi palveluntarjoajaksi lääkeyhtiöille. Esittelijä ehdottaa kuitenkin 
päinvastaista: riippumattomien kansallisten ja alueellisten lääketurvajärjestelmien 
vahvistamista.
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3. Yritysten määräysvallan lisääminen tietojen keräämisessä, analysoinnissa ja tulkinnassa 
asettaa ne kestämättömään eturistiriitatilanteeseen. Yritysten on voitava osallistua 
haittavaikutusten tutkimiseen, mutta sen on tapahduttava viranomaisten valvonnassa eikä 
missään tapauksessa monopoliasemasta käsin.

4. Tiedot järjestetään ja talletetaan suoraan valtavaan sähköiseen Eudravigilance-tietokantaan 
ilman, että voidaan varmistaa tietokannan sisällön laatua. Esittelijä ehdottaa, että tietoja 
Eudravigilance-tietokantaan syöttäisivät yksinomaan lääketurvatoiminnasta jäsenvaltioissa 
vastaavat toimivaltaiset viranomaiset (potilaat tai lääkeyhtiöt eivät siis voisi syöttää sinne 
suoraan tietoja aiheuttaen siten liiallista häiriötä, joka tekee merkityksellisten tietojen 
hyödyntämisen mahdottomaksi).

5. Yleisöllä ja riippumattomilla asiantuntijoilla on erittäin rajoitetut mahdollisuudet käyttää 
Eudravigilance-tietokantaa. Lääketurvatoimintaa koskevien tietojen avoimuus on 
välttämätöntä kansalaisten luottamuksen palauttamiselle terveysviranomaisia kohtaan. 

Monet ehdotukset ovat yhä liian vaatimattomia ja niitä olisi terävöitettävä:

1. Riskinhallinnan neuvoa-antavan komitean (PRAAC) virallistaminen ilman, että sillä on 
enempää tosiasiallista toimivaltaa ja riippumattomuutta kuin nykyisellä lääketurvatoiminnan 
työryhmällä, ei tuo merkittävää lisäarvoa. 
2. Lääketurvatoimintaa koskevien tietojen läpinäkymättömyys on yhä sääntö: esimerkiksi 
turvallisuuskatsauksiin ei voi tutustua, ja tekosyynä on kaupallinen luottamuksellisuus. 
Turvallisuuskatsaukset ja kaikki arviointiraportit on annettava viipymättä yleisön saataville.

Yhteenveto:
 on vahvistettava kriteereitä, joiden avulla voidaan myöntää varmempi myyntilupa

ja joissa vaaditaan, että uusi lääke tuo todellista hoidollista lisäarvoa: nopeutettu 
menettely ei saa yleistyä 

 on taattava lääketurvatoiminnan tietojen laatu 
 on varmistettava tehokkaan ja julkisen lääketurvatoiminnan voimavarat
 on lisättävä avoimuutta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Asetuksella (EY) N:o 726/2004 
säädetyt viraston tärkeimmät tehtävät 
lääketurvatoiminnan alalla olisi säilytettävä 
ja niitä olisi edelleen kehitettävä, erityisesti 
yhteisön lääketurvatoiminnan tietokannan 
ja tietojenkäsittelyverkoston, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’, hallinnon sekä 
jäsenvaltioiden antamien 
turvallisuustiedotusten koordinoinnin 
osalta.

(4) Asetuksella (EY) N:o 726/2004 
säädetyt viraston tärkeimmät tehtävät 
lääketurvatoiminnan alalla olisi säilytettävä 
ja niitä olisi edelleen kehitettävä, erityisesti 
yhteisön lääketurvatoiminnan tietokannan 
ja tietojenkäsittelyverkoston, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’, hallinnon sekä 
jäsenvaltioiden antamien 
turvallisuustiedotusten koordinoinnin ja 
yleisölle annettavan 
turvallisuuskysymyksiä koskevan tiedon
osalta.

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on oikeus saada enemmän tietoa lääketurvatoiminnan kysymyksistä ja lääkkeiden 
hyöty-riskisuhteesta. Virastolla on tärkeä tehtävä luotettavana ja riippumattomana tiedon 
lähteenä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kansanterveyden suojelemiseksi olisi 
oltava riittävä rahoitus viraston 
lääketurvatoimintoihin. Olisi säädettävä 
lääketurvatoimintojen riittävästä 
rahoituksesta myyntiluvan haltijoilta 
perittävien maksujen avulla. Näin 
kerättyjen varojen hallinnon olisi oltava 
pysyvästi hallintoneuvoston valvonnassa, 
jotta taataan viraston riippumattomuus.

(11) Kansanterveyden suojelemiseksi olisi 
oltava riittävä rahoitus viraston 
lääketurvatoimintoihin.
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Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tätä asetusta sovelletaan 
rajoittamatta kuitenkaan yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY* ja yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 18 päivänä lokakuuta 
2000 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001** 
soveltamista. Henkilötietoja olisi voitava 
käsitellä Eudravigilance-järjestelmässä 
EU:n tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen, jotta haittavaikutukset 
voidaan havaita, arvioida, ymmärtää ja 
ehkäistä ja jotta voidaan tunnistaa ja 
toteuttaa toimia riskien vähentämiseksi 
sekä lisätä hyötyjä lääkkeistä ja pyrkiä 
siten suojaamaan kansanterveyttä.
* EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
** EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Perustelu

Ehdotus koskee erittäin arkaluonteisia tietoja, joilla on oltava täydellinen suoja. Katso 
Euroopan tietosuojavaltuutetun huhtikuussa 2009 antamaa lausuntoa.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen lääketurvatoimintatehtävien 
täyttämiseksi komiteaa avustaa 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitettu 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea.

Sen lääketurvatoimintatehtävien 
täyttämiseksi komiteaa avustaa 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitettu 
lääketurvatoiminnan komitea.

Or. fr

Perustelu

Horisontaalinen muutos, joka on tehtävä kaikkialle ehdotukseen. Komission ehdotuksessa 
perustetaan Euroopan lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antava komitea, jolle 
annetaan merkittäviä lääketurvatoimintaa koskevia tehtäviä, mutta ainoastaan neuvoa-antava 
rooli, ei toimivaltaa. Komitean roolia olisi vahvistettava ja sen on näyttävä tässä otsikossa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
14 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

8. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
hakijan kuulemisen jälkeen lupa voidaan 
myöntää sillä edellytyksellä, että hakija
täyttää tietyt edellytykset, jotka koskevat 
erityisesti lääkkeen turvallisuutta ja tehoa, 
ilmoittamista sen käyttöön liittyvistä
haittavaikutuksista toimivaltaisille 
viranomaisille ja toteutettavia 
toimenpiteitä. Tällainen lupa voidaan 
myöntää ainoastaan silloin, kun hakija voi 
osoittaa, että sen ei puolueettomista ja 
todennettavista syistä ole mahdollista 
toimittaa täydellisiä tietoja lääkkeen 
tehosta ja turvallisuudesta tavanomaisissa 

8. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
hakijan kuulemisen jälkeen lupa voidaan 
myöntää sillä edellytyksellä, että hakija
ottaa käyttöön erityismenettelyjä, jotka 
koskevat erityisesti lääkkeen turvallisuutta,
ilmoittamista sen käyttöön liittyvistä
haittavaikutuksista toimivaltaisille 
viranomaisille ja toteutettavia 
toimenpiteitä. Tällainen lupa voidaan 
myöntää ainoastaan puolueettomista ja 
todennettavista syistä, ja sen on 
pohjauduttava johonkin direktiivin 
2001/83/EY liitteessä I annetuista 
perusteista. Luvan voimassa pitäminen 
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käyttöolosuhteissa, ja sen on 
pohjauduttava johonkin direktiivin 
2001/83/EY liitteessä I annetuista 
perusteista. Luvan voimassa pitäminen 
edellyttää kyseisten ehtojen vuotuista 
uudelleenarviointia.

edellyttää kyseisten edellytysten vuotuista 
uudelleenarviointia.

Or. en

Perustelu

Nykyisen lainsäädännön sanamuodolla varmistetaan tiukemmat perusteet ja parempi 
kuluttajansuoja poikkeuksellisen nopeasti myönnettyyn myyntilupaan liittyviä riskejä vastaan. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa www-pohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista.

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa www-pohjaisia ja muita
jäsenneltyjä standardilomakkeita, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) tiivistelmä tämän asetuksen 56 artiklan 
1 kohdan a ja aa alakohdassa tarkoitettujen 
komiteoiden sekä koordinointiryhmän

(2) esityslistat ja pöytäkirjat samoin kuin 
päätökset, äänestystulokset ja -selitykset 
sekä vähemmistöön jääneet mielipiteet
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kustakin kokouksesta lääketurvatoiminnan 
osalta

tämän asetuksen 56 artiklan 1 kohdan a ja 
aa alakohdassa tarkoitettujen komiteoiden 
sekä koordinointiryhmän kokouksista
lääketurvatoiminnan osalta

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2004/27/EY 126b artiklan mukaan "jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen saattaa oman ja komiteoidensa työjärjestyksen sekä kokousten 
esityslistat ja pöytäkirjat samoin kuin päätökset, äänestystulokset ja ilmaistut perustelut sekä 
vähemmistöön jääneet mielipiteet julkisesti saataville". Näin tekee jo Yhdysvaltain 
elintarvike- ja lääkevirasto, mutta Euroopassa sitä ei ole pantu täytäntöön. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta 
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea arvioi säännölliset 
turvallisuuskatsaukset.

3. Lääketurvatoiminnan komitea arvioi
tieteellisesti lääkkeen riski-hyötysuhteen 
kaikkien saatavilla olevien tietojen, myös 
säännöllisten katsausten ja 
Eudravigilance-tietokantaan talletettujen 
tietojen, pohjalta.

Se laatii arviointiraportin 90 päivän 
kuluessa säännöllisen 
turvallisuuskatsauksen vastaanottamisesta 
ja toimittaa sen myyntiluvan haltijalle.

Se laatii tieteellisen raportin lääkkeen 
riski-hyötysuhteesta 90 päivän kuluessa 
säännöllisen turvallisuuskatsauksen 
vastaanottamisesta ja toimittaa sen 
myyntiluvan haltijalle ja 
koordinointiryhmälle.

Myyntiluvan haltija voi 30 päivän kuluessa 
arviointiraportin vastaanottamisesta 
toimittaa huomautuksia virastolle.

Myyntiluvan haltija ja koordinointiryhmä 
voivat 30 päivän kuluessa arviointiraportin 
vastaanottamisesta toimittaa huomautuksia
lääketurvatoiminnan komitealle.

Myyntiluvan haltijalle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea hyväksyy 
arviointiraportin sellaisenaan tai muutoksin 
ottaen huomioon myyntiluvan haltijan 

Myyntiluvan haltijalle ja 
koordinointiryhmälle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan 
lääketurvatoiminnan komitea hyväksyy 
arviointiraportin sellaisenaan tai muutoksin 
ottaen huomioon esitetyt huomautukset.
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mahdollisesti esittämät huomautukset.

Tämä arviointiraportti julkistetaan 
viipymättä Euroopan lääketurvallisuutta 
käsittelevän www-portaalin kautta 
[lisätään päivä, 18 kuukauden kuluttua 3 
artiklassa tarkoitetusta päivästä].

Or. fr

Perustelu

Esittelijän laatima tieteellinen arviointiraportti, joka perustuu yritysten toimittamiin tietoihin 
(turvallisuuskatsaukset ja kliinisistä tutkimuksista ja myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
tehdyistä tutkimuksista saadut tiedot) ja myös eri jäsenvaltioiden 
lääketurvatoimintajärjestelmien toimittamiin tietoihin (erityisesti terveydenhuollon 
ammattihenkiöiden ja potilaiden ilmoitukset). 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta 
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevä komitea tarkastelee
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean toimittamaa 
raporttia 30 päivän kuluessa sen 
vastaanottamisesta ja antaa lausunnon 
kyseisen myyntiluvan voimassa 
säilyttämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

4. Lääketurvatoiminnan komitea antaa 30 
päivän kuluessa raportin hyväksymisestä
lausunnon kyseisen myyntiluvan voimassa 
säilyttämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta 
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut lausunnot ja päätökset 
julkaistaan 26 artiklassa tarkoitetun 
Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevän 
www-portaalin kautta.

6. Tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut arviointiraportit, lausunnot ja 
päätökset julkaistaan 26 artiklassa 
tarkoitetun Euroopan lääketurvallisuutta 
käsittelevän www-portaalin kautta.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 d artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto osallistuu komission pyynnöstä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
lääketurvatoiminnan teknisten 
toimenpiteiden kansainväliseen 
yhdenmukaistamiseen ja standardointiin.

Virasto osallistuu komission pyynnöstä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kaikkien 
asianosaisten kanssa lääketurvatoiminnan 
teknisten toimenpiteiden kansainväliseen 
yhdenmukaistamiseen ja standardointiin.
Näiden toimien lähtökohtana ovat 
potilaiden tarpeet ja ne toteutetaan 
tieteellisestä näkökulmasta.

Or. fr

Perustelu

 Tarkistuksella kohta saatetaan yhdenmukaiseksi direktiivin 2001/83/EY 108 artiklaan 
esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta – a alakohta 
Asetus (EY) N:o 726/2004
56 artikla – 1 kohta – a a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

aa) lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea, jonka tehtävänä 
on antaa neuvoja ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevälle komitealle ja 
koordinointiryhmälle kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
lääketurvatoimintaan;

aa) lääketurvatoiminnan komitea, jonka 
tehtävänä on myyntiluvan saamisen 
jälkeen tapahtuva lääketurvatoimintaa 
koskeva arviointi niiden lääkkeiden 
osalta, jotka ovat saaneet myyntiluvan 
keskitetyn menettelyn mukaisesti,

Or. fr

Perustelu

Tämän komitean suositusten on oltava voimaltaan samantasoisia kuin Euroopan 
lääkeviraston myyntilupakomitealla (ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea). 
Kun on analysoitu valvonnan alaisuudessa (esittelijöiden ja yhteisesittelijöiden järjestelmät) 
jäsenvaltioiden tekemät arviot ja keskusteltu niistä, komitean on voitava ehdottaa suoraan 
komissiolle päätöstä myyntiluvan peruuttamisesta tai muuttamisesta ilman että se joutuu 
myyntilupakomiteoiden holhoukseen (ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea tai 
CMDh-koordiointiryhmä).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
62 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle 
luettelo kansallisista asiantuntijoista, joilla 
on vahvistetusti kokemusta lääkkeiden 
arvioinnista ja jotka voivat osallistua 
jonkin 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean työryhmiin tai tieteellisiin 
neuvoa-antaviin ryhmiin, ja ilmoitettava 
näiden pätevyys ja asiantuntemuksen 
tarkka ala.

Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle 
luettelo kansallisista asiantuntijoista, joilla 
on vahvistetusti kokemusta lääkkeiden 
arvioinnista ja jotka voivat osallistua 
jonkin 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean työryhmiin tai tieteellisiin 
neuvoa-antaviin ryhmiin, ja ilmoitettava 
näiden pätevyys ja asiantuntemuksen 
tarkka ala sekä lääkeyhtiöistä 
riippumattomuuden aste.

Or. fr



PA\797090FI.doc 13/13 PE430.771v01-00

FI

Perustelu

Monet päätökset, joilla on muutettu uuden asiantuntijaryhmän kokoonpanoa antavat aiheen 
varovaisuuteen sen suhteen, että näiden asiantuntijoiden ja lääkeyhtiöiden eduilla saattaa 
olla yhteys. Etuja koskevat ilmoitukset eivät riitä poistamaan painostusta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
67 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkostojen toimintaan ja 
markkinavalvontaan liittyvät toiminnot 
ovat pysyvästi hallintoneuvoston 
valvonnassa, jotta taataan viraston 
riippumattomuus. Tämä ei sulje pois sitä, 
että virasto perii myyntiluvan haltijoilta 
maksuja tällaisten toimintojen 
toteuttamisesta.

4. Lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkostojen toimintaan ja 
markkinavalvontaan liittyvät toiminnot 
ovat pysyvästi hallintoneuvoston 
valvonnassa, jotta taataan viraston 
riippumattomuus. Niiden on saatava 
julkista rahoitusta oikeassa suhteessa 
annettuihin tehtäviin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että lääketurvatoimintaa edelleen rahoitetaan julkisista varoista, jotta voidaan 
välttää eturistiriidat. Vanhan 4 kohdan teksti olisi säilytettävä.


